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التنمية الب�شرية يف ظلّ ال�شلطة الفل�شطينية

متهيد:

�حلالة  و�ل�صحية  و�لتعليمية  و�ل�صكانية  �الجتماعية  �ملوؤ�رش�ت  در��صة  تعك�ص 

�لتنبه  يجب  �أنه  غري  �ملحتملة.  �مل�صتقبلية  وم�صار�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي 

�إذ يعي�ص ن�صف  ��صتثنائية؛  �أو�صاعاً  �لفل�صطينية، ب�صكل خا�ص، تو�جه  �أن �حلالة  �إىل 

��صتغالل  �أدو�ت  من  يلك  ما  بكل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

يعاين  حيث  و�ملنايف  �ل�صتات  يف  �الآخر  ن�صفه  ويعي�ص  وح�صار،  و��صتنز�ف  وتعطيل 

�لتي  و�الأرقام  �الإح�صاء�ت  �أن  يعني  مما  و�حلرمان.  و�للجوء  �لت�رشد  مر�رة  من 

هذه  �صمن  توفريه  ��صتطعنا  ما  وهو  تقريبية،  �أرقام  هي  �لف�صل  هذ�  يف  ن�صتعر�صها 

�ال�صتثنائية.  �حلالة 

يحاول هذ� �لف�صل تقدمي در��صة �إح�صائية مقارنة حول �ملوؤ�رش�ت �حلياتية �ملختلفة 

حيث  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   ،2013-1993 �لفرتة  خالل  �لفل�صطيني  لل�صعب 

ي�صتعر�ص �خل�صائ�ص �لديوغر�فية �ملختلفة للفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج. ثم ينتقل 

�لتعليم  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لعامة  و�لثقافية  �لتعليمية  �حلالة  ليعر�ص 

�الأ�صا�صي و�لثانوي و�جلامعي خالل �لفرتة نف�صها. ومبا �أن �ل�صورة �لعامة ال تكتمل �إال 

بدر��صة �لو�صع �ل�صحي لل�صعب �لفل�صطيني، فقد ��صتعر�ص �لف�صل �ملوؤ�رش�ت �ل�صحية 

�أثر �الحتالل  �إىل  �ل�صحي، باالإ�صافة  �لعامة من حيث �خلدمات و�مل�صت�صفيات و�لتاأمني 

على �لقطاع �ل�صحي.

اأواًل: املوؤ�شرات االجتماعية وال�شكانية:

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن عدد  باأنه جمتمع فتي، حيث جند  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يتميز 

�ل�صعب  ن�صف  �أن  كما   ،2013 �صنة  نهاية  حتى   1993 �صنة  منذ   %87.7 بن�صبة  �زد�د 

يعي�ص  �صعب  �أنه  من  وبالرغم  عاماً،   19 عن  عمره  يقل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني 

�أو�صاعه  �لتكيف مع  �أنه متكن من  �إال  حتت �حتالل غا�صب ويتعر�ص ملعوقات خمتلفة 
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�ملعقدة، و�صمد يف وجه �الحتالل. وتظّل ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، ومتزيق �لن�صيج 

�ل�صكاين  �لتحدي  هي  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الجتماعي 

�الأبرز �لذي يو�جه �لفل�صطينيني. 

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل: 

بناء على تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني فقد بلغ عدد �لفل�صطينيني 

يف نهاية �صنة 2013 يف �لعامل نحو 11.81 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 6.29 ماليني ن�صمة 

يف نهاية �صنة 1993. وعند در��صة �أعد�د �لفل�صطينيني خالل �لفرتة 1993–2013 جند �أن 

معدل �لزيادة �ل�صنوية يبلغ 3.2%؛ �أي �أن عددهم �زد�د بن�صبة 87.7% منذ �صنة 1993 

�لعامل مل  �لفل�صطينيني ح�صب توزيعهم يف  �أعد�د  ِن�َصب  �أن  2013. غري  �صنة  نهاية  حتى 

تختلف ب�صكل كبري خالل �لع�رشين �صنة حمل �لدر��صة. و�جلدول �لتايل يثل تقدير�ت 

عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل ح�صب �الإقامة ل�صنو�ت خمتارة.

فل�صطني  يف  يقيمون  فل�صطينيني  �إىل  �الإقامة  مكان  ح�صب  �لفل�صطينيون  يتوزع 

1967، و�لذين يقدر عددهم  1948، و�صنة  �لتي ت�صم �الأر��صي �ملحتلة �صنة  �لتاريخية 

ل�صنة 2013 بنحو 5.92 ماليني ن�صمة ي�صكلون قر�بة 50.1%، وبو�قع 4.49 ماليني ن�صمة 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �أي ما ن�صبته قر�بة 38% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني 

يف �لعامل؛ بينما ُقدِّر عدد �لفل�صطينيني �صنة 1993 يف فل�صطني �لتاريخية بنحو 2.8 مليون 

نحو  بينهم  من  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  �إجمايل  من   %44.3 قر�بة  ي�صكلون  ن�صمة 

مليوين ن�صمة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �أي ما ن�صبته %31.7.

�أما عدد �لفل�صطينيني �لذين يقيمون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، 

من   %12.1 بن�صبة  �أي  فل�صطيني،  مليون   1.43 نحو  بلغ  فقد   ،2013 �صنة  “�إ�رش�ئيل” 

بن�صبة  �أي  ن�صمة،  �ألف   800 نحو   1993 �صنة  عددهم  بلغ  بينما  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني 

.%12.6
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جدول رقم )1(: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة – �شنوات خمتارة )بالألف ن�شمة(1

مكان الإقامة

الأرا�شي املحتلة �شنة 

1967
الأرا�شي املحتلة 

�شنة 1948 

“اإ�رشائيل”*
الأردن

الدول العربية 

الأخرى

الدول 

الأجنبية
املجموع

ال�شفة 

الغربية
قطاع غزة

1993
1,248748.9789.92,070.21,095.3339.46,291.7العدد

19.811.912.632.917.45.4100الن�شبة )%(

2002
2,260.61,299.41,037.82,716.21,464.5526.89,305.3العدد

24.31411.129.215.75.7100الن�شبة )%(

2007
2,355.61,420.51,184.52,8671,63258010,039.6العدد

23.514.111.828.616.25.8100الن�شبة )%(

2012
3,459.11,682.9655.511,552.8**2,684.11,672.91,398.3العدد

23.214.512.129.914.65.7100الن�شبة )%(

2013
3,535.21,690.6665.311,806.7**2,754.71,730.71,430.2العدد

23.314.712.13014.35.6100الن�شبة )%(

بالن�صبة للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتـلة �صـنـة 1948، فهـي ال ت�صمل �ملو�طنني يف �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة   *
1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف 
�أن  �لفل�صطيني، حيث جند  �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أرقاماً تختلف عن  �ملقابل تن�رش �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية 

عدد �لفل�صطينيني �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.683 مليون ن�صمة ل�صنة 2013، و�إذ� ما حذفنا عدد 

2012( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي  �إح�صائيات �صنة  �آالف )�عتماد�ً على   308 مو�طني �رشقي �لقد�ص �لذي بلغ نحو 

يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.35 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية.

عددهم  بلغ  حيث   ،2009 �صنة  نهاية  ح�صاد  على  باالعتماد  تقديرهم  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  ** بالن�صبة 
لل�صنو�ت  �الأردنية  �لعامة  �الإح�صاء�ت  د�ئرة  عن  �ل�صادرة  �ل�صنوي  �لنمو  معدالت  على  وباالعتماد   ،3,240,473

2010–2013، و�لتي تقدر بـ %2.2.

بالن�صبة لعدد �ل�صكان ل�صنة 1993، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، قراءة يف تعداد ال�شعب الفل�شطيني   
1

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2000(، يف:

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book634.pdf
�أما بالن�صبة ل�صنة 2002، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، فل�شطني يف اأرقام 2002 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2003(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book893.pdf 

 ”9“ كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي رقم  2007، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  وبالن�صبة ل�صنة 

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2008(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1526.pdf 

ول�صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2012(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1952.pdf 

ول�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2013(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2028.pdf 
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2013 )%(

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة 1993 و2013 )%(

ن�صمة،  ماليني   5.89 نحو   2013 �صنة  نهاية  يف  �ل�صتات  يف  �لفل�صطينيني  عدد  وبلغ 

�لعربية  �لدول  يف  غالبيتهم  ويرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  من   %49.9 قر�بة  ي�صكلون 

ماليني   3.54 بنحو  فيها  �لفل�صطينيني  عدد  يقدر  �لتي  �الأردن،  يف  وخ�صو�صاً  �ملجاورة 

ن�صمة، �أي بن�صبة 30% من �إجمايل �أعد�د �لفل�صطينيني. �أما يف باقي �لدول �لعربية فيقدر 

عدد �لفل�صطينني بنحو 1.69 مليون فل�صطيني، بن�صبة 14.3%، يرتكز معظمهم يف �لدول 

عدد  بلغ  حني  يف  �لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،  و�صورية،  لبنان،  �ملجاورة:  �لعربية 
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عدد  �إجمايل  من   %5.6 ن�صبته  ما  �أي  �ألفاً،   665 نحو  �الأجنبية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني 

�لفل�صطينيني يف �لعامل. وعند �ملقارنة مع نهاية �صنة 1993، فقد بلغ عدد �لفل�صطينيني يف 

�ل�صتات نحو 3.5 ماليني ن�صمة، �أي ما ن�صبته 55.7% من �لفل�صطينيني يف �لعامل، موزعني 

بنحو 2.1 مليون يف �الأردن، و1.1 مليون يف �لدول �لعربية �الأخرى، و339 �ألفاً يف �لدول 

�الأجنبية، �أي ما ن�صبته 32.9% و17.4% و5.4% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل 

على �لتو�يل.

خارج  �ملقيمني  �أولئك  فقط  لي�صو�  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

 ،1967 1.984 مليون الجئ مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة  فل�صطني، و�إمنا هناك نحو 

كما �أن هناك نحو 150 �ألف الجئ طردو� من �أر�صهم، لكنهم ما ز�لو� مقيمني يف فل�صطني 

�إىل  ي�صل  �لفل�صطينيني  �لالجئني  جمموع  فاإن  وبالتايل  “�إ�رش�ئيل”؛   1948 �صنة  �ملحتلة 

نحو 8.025 ماليني الجئ، �أي نحو 68% من جمموع �ل�صعب �لفل�صطيني، وذلك ح�صب 

تقدير�ت �صنة 2013. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب بع�ص �الأعد�د، ب�صبب 

�النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان عمل �أو �إقامة 

�آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

ومن �جلدير بالذكر �أن �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية هي �الأعد�د �لر�صمية 

�صورية  يف  �لالجئني  معاناة  �زد�دت  وقد   .2014/1/1 يف  �الأونرو�  وكالة  ن�رشتها  �لتي 

ما�صة  بحاجة  �ألفاً   440 نحو   2014 �صنة  مطلع  يف  هناك  فاأ�صبح  �لد�ئر،  لل�رش�ع  نتيجة 

للم�صاعدة �مل�صتمرة؛ و��صطر نحو 270 �ألفاً للهجرة و�لت�رشد �إىل �أماكن �أكرث �أمناً د�خل 

�صورية، بينما ��صطر للجوء خارج �صورية نحو 80 �ألفاً �آخرين. وتوزع هوؤالء �لالجئني 

على لبنان �لتي ��صتقبلت نحو 53 �ألفاً، و�الأردن �لتي ��صتقبلت 14 �ألفاً، وم�رش 6 �آالف، 

.
2
وغزة 860. وهناك الجئون �نتقلو� �إىل تركيا وليبيا وماليزيا وغريها

وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى  )�الأونرو�(، �ال�صتجابة �الإقليمية   
2

لالأزمة يف �صوريا، كانون �لثاين/ يناير – حزير�ن/ يونيو 2014، �نظر:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_syria_crisis_response_arabic.pdf؛ و�نظر:
 UNRWA, Syria Regional Crisis Response Update 74, 4/5/2014,
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/syria-regional-crisis-response-update-74
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جدول رقم )2(: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات 32013-2012

ال�شنة
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنان الأردن“اإ�رشائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

2012797,4951,126,886150,0003,459,100474,053528,711680,136655,5007,871,881

2013818,4891,165,870150,0003,535,200483,375569,645637,580665,3008,025,459

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2013

اخلـ�شـائـ�س الدميـوغـرافـيـة للفـل�شــطينيني يف ال�شـفـة الغـربـيـة   .2
وقطاع غزة:

فرد  ماليني   4.486 بنحو   2013 �صنة  نهاية  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  عدد  يقدر 

منهم نحو 2.755 مليون يف �ل�صفة �لغربية )61.4%(، و1.731 مليون فرد )38.6%( يف 

قطاع غزة. 

بالن�صبة الأرقام �صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012؛   
3

ووكالة �الأونرو�، �الأونرو� باالأرقام، 2013/1/1، يف:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/20130424680_0.pdf 

2013؛  2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام  �أما بالن�صبة ل�صنة 

ووكالة �الأونرو�، �الأونرو� باالأرقام، 2014/1/1، يف:

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdf  
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�ل�صفة  مو�طني  من   %44.2 �أن  �إىل   2013 �صنة  نهاية  يف  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

يف  عددهم  ويبلغ  الجئ.  مليون   1.984 بنحو  عددهم  يقدر  حيث  الجئون،  هم  و�لقطاع 

�ل�صفة �لغربية نحو 818 �ألف الجئ بن�صبة 29.7% من جممل مو�طني �ل�صفة �لغربية، 

جممل  من   %67.4 بن�صبة  الجئ  مليون   1.166 نحو  عددهم  فيبلغ  غزة  قطاع  يف  �أما 

مو�طني قطاع غزة.

الفل�شطينيني يف كّل من  جدول رقم )3(: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني 

ال�شفة والقطاع 42013-2012

مكان الإقامةال�شنة
الالجئوناملواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2012

2,684,06661.6797,49529.7ال�شفة الغربية
1,672,86538.41,126,88667.4قطاع غزة

4,356,9311001,924,38144.2ال�شفة والقطاع

2013

2,754,72261.4818,48929.7ال�شفة الغربية
1,730,73738.61,165,87067.4قطاع غزة

4,485,4591001,984,35944.2ال�شفة والقطاع

مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني يف كّل من 

ال�شفة والقطاع 2013

بالن�صبة الأرقام �صنة 2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2012.  
4

�أما بالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.
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باأنه  يتاز  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �أن  من  بالرغم 

جمتمع فتي، �إال �أن ن�صبة �الأفر�د �لذين تقل �أعمارهم عن 15 عاماً �نخف�صت من %47.1 

�لغربية  �ل�صفة  بني  و��صح  �ختالف  وجود  مع   ،2013 �صنة   %39.9 �إىل   1997 �صنة 

مقابل  �ل�صفة،  يف   1997 �صنة  و%45.1   2013 �صنة   %37.7 بلغت  حيث  غزة؛  وقطاع 

�أو  �ل�صن  �لقطاع. بينما ال ت�صكل فئة كبار  1997 يف  2013 و50.3% �صنة  43.3% �صنة 

65عاماً   ( �ل�صن  �ملو�طنني، فقد بلغت ن�صبة كبار  �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من حجم 

�لقطاع(  يف  و%2.4  �ل�صفة  يف   %3.2 )بو�قع  �ملو�طنني  جممل  من   %2.9 فاأكرث( 

يف  و%2.9  �ل�صفة  يف   %3.8 )بو�قع  �ملو�طنني  جممل  من   %3.5 بـ  مقارنة   ،2013 �صنة 

�لقطاع( �صنة 1997.

�رتفعت ن�صبة �جلن�ص للذكور مقابل �الإناث يف �ل�صفة و�لقطاع من 101.9 �صنة 1997 

يف   103.3 )بو�قع   2013 �صنة   103.2 �إىل  �لقطاع(  يف  و101.5  �ل�صفة  يف   102.1 )بو�قع 

�ل�صفة و103.2 يف �لقطاع(. �أما ن�صبة �الإعالة )عدد �الأ�صخا�ص �ملعالني لكل مئة �صخ�ص يف 

�صّن �لعمل 15-64( يف �ل�صفة و�لقطاع فقد �نخف�صت من 101.3 �صنة 1997 �إىل %74.8 

�صنة 2013، مع وجود فارق كبري يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ 

حيث �نخف�صت يف �ل�صفة من 94.7 �صنة 1997 �إىل 69.5 �صنة 2013، �أما يف قطاع غزة فقد 

�نخف�صت من 114.5 �إىل 84.1 للفرتة نف�صها.

42.7 مولود لكل  �أن معدل �ملو�ليد �خلام قد �نخف�ص من  �إىل  ت�صري �لبيانات �ملتوفرة 

�إىل  �أن ينخف�ص  �ملتوقع  2013، ومن  32.6 مولود �صنة  �إىل   1997 �ل�صكان �صنة  �ألف من 

�أما على م�صتوى �ملنطقة، فهناك تباين يف معدل �ملو�ليد �خلام   .2015 31.9 مولود �صنة 

لكل من �ل�صفة و�لقطاع؛ حيث �نخف�ص من 41.2 مولود �صنة 1997 �إىل 29.7 مولود �صنة 

2013 يف �ل�صفة، ومن 45.4 مولود �إىل 37.1 مولود يف �لقطاع للفرتة نف�صها.

قورنت  ما  �إذ�  ن�صبياً  منخف�صة  �أنها  فنالحظ  �خلام،  �لوفيات  ملعدالت  بالن�صبة 

باملعدالت �ل�صائدة يف �لدول �لعربية. وت�صري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �أن معدل �لوفيات �خلام 

3.8 حاالت �صنة  �إىل   1997 �ل�صكان �صنة  �ألف من  4.9 حاالت وفاة لكل  �نخف�ص من  قد 

�ملنطقة،  �أما على م�صتوى   .2015 3.6 حاالت �صنة  �إىل  �أن ينخف�ص  �ملتوقع  2013، ومن 

�أن هناك فارقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام لكل من �ل�صفة و�لقطاع؛ حيث  فنالحظ 
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�نخف�ص من 5.1 حاالت �صنة 1997 �إىل 4 حاالت �صنة 2013 يف �ل�صفة، ومن 4.7 حاالت 

�إىل 3.7 حاالت يف �لقطاع للفرتة نف�صها.

�لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يف  �صنة 2013  للمو�طنني  �لطبيعية  �لزيادة  معدل  بلغ 

تبقى  �أن  �ملتوقع  ومن   .%3.4 �لقطاع  ويف   %2.6 �ل�صفة  يف  �ملعدل  بلغ  حيث   ،%2.9

معدالت �لنمو كما هي خالل �لفرتة 2014-2017، حيث �إن �نخفا�ص معدالت �لوفيات 

�إىل  �صيوؤدي  �النخفا�ص،  نحو  �جتاهها  بالرغم من  مرتفعة،  �خل�صوبة  معدالت  وبقاء 

بقاء معدالت �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني مرتفعة. مع �لعلم �أن معدل �لزيادة �لطبيعية 

3.6% يف �ل�صفة و%4.1  3.8%، بو�قع  للمو�طنني �صنة 1997 يف �ل�صفة و�لقطاع بلغ 

يف �لقطاع.

من ناحية حجم �الأ�رشة، ت�صري �لبيانات �إىل �أن هناك �نخفا�صاً �صنوياً بطيئاً ملتو�صط 

حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة و�لقطاع، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة من 6.4 �أفر�د 

�صنة 1997، �إىل 5.3 �أفر�د �صنة 2012. وعلى م�صتوى �ملنطقة، فقد �نخف�ص متو�صط حجم 

�الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية من 6.1 �أفر�د �صنة 1997 �إىل 5.1 �أفر�د �صنة 2012، و�نخف�ص 

من 6.9 �أفر�د �إىل 6 �أفر�د يف قطاع غزة للفرتة نف�صها.

بامل�صتويات  قورنت  ما  �إذ�  مرتفعة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خل�صوبة  ُتعدُّ 

لالإناث،  خ�صو�صاً  �ملبكر  �لزو�ج  �إىل  �رتفاعها  ويعود  �الأخرى،  �لدول  يف  حالياً  �ل�صائدة 

و�لرغبة يف �الإجناب، باالإ�صافة �إىل �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني. ولكن 

هناك موؤ�رش�ت على �نخفا�ص معدل �خل�صوبة خالل �لفرتة �الأخرية؛ حيث �نخف�ص يف 

�ل�صفة و�لقطاع من 6 مو�ليد �صنة 1997 �إىل 4.4 مو�ليد خالل �لفرتة 2008-2009. �أما 

على م�صتوى �ملنطقة، فنالحظ ��صتمر�ر �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلي يف قطاع غزة عنه 

يف �ل�صفة �لغربية خالل �لفرتة 1997-2009؛ حيث بلغ 5.6 مو�ليد �صنة 1997 مقابل 

4 مو�ليد خالل 2008-2009 يف �ل�صفة، و6.9 مو�ليد �صنة 1997 مقابل 5.2 مو�ليد خالل 

2008-2009 يف �لقطاع.
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جدول رقم )4(: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوغرافية للفل�شطينيني 

ح�شب مكان الإقامة 1997 و 52013

املوؤ�رش

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

199720131997201319972013

45.137.750.343.347.139.9ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل )%(

3.83.22.92.43.52.9ن�شبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث )%(

94.769.5114.584.1101.374.8ن�شبة الإعالة )لكل مئة من الأفراد 15-64 عاماً(

102.1103.3101.5103.2101.9103.2ن�شبة اجلن�س )عدد الذكور لكل مئة اأنثى(

41.229.745.437.142.732.6معدل املواليد اخلام )املواليد لكل األف من  ال�شكان(

5.144.73.74.93.8معدل الوفاة اخلام )حالت الوفاة لكل األف من  ال�شكان(

5.63.8معدل اخل�شوبة الكلي )املواليد لكل امراأة(
)2010(

6.94.9
)2010(

64.1
)2010(

3.62.64.13.43.82.9معدل الزيادة الطبيعية )%(

6.15.1متو�شط حجم الأ�رشة )عدد الأفراد لكل اأ�رشة معي�شية(
)2012(

6.96
)2012(

6.45.3
)2012(

ن�شبة الإعالة للفل�شطينيني يف كّل من ال�شفة والقطاع 1997 و2013 

منو  تفاوت  التعداد:  لبيانات  والتحليل  الن�رش  م�رشوع  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
5

�ملركزي  1997-2007 )ر�م �هلل: �جلهاز  الفل�شطينية  املوؤ�رشات القت�شادية والجتماعية بني املحافظات 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/ يف:   ،)2009 دي�صمب  �الأول/  كانون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء 

 2011 الفل�شطينيون يف نهاية عام  Downloads/book1634.pdf؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 
http://www.pcbs.gov.   :ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2011(، يف(

ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1815.pdf؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون 
�الأر��صي  �لديغر�فية يف  �لفل�صطيني، ملخ�ص للموؤ�رش�ت  2013؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  يف نهاية عام 

�لفل�صطينية ح�صب �ملنطقة، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Pop%20Projections_main%20ind_a.htm
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معدل املواليد اخلام للفل�شطينيني يف كّل من ال�شفة والقطاع 1997 و2013 

�أقل  �ل�صفة و�لقطاع هي من  يف  �لبالغني  بني  �الأمية  معدالت  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�صري 

عاماً  �أعمارهم 15  �الأفر�د �لذين تبلغ  بني  �الأمية  حيث بلغت ن�صبة  �لعامل،  يف  �ملعدالت 

فاأكرث 4.1% �صنة 2012، مقارنة مع 4.7% يف �صنة 2011، يف حني كانت 13.9% يف �صنة 

يقر�أ  �أن  ال ي�صتطيع  �لذي  �ل�صخ�ص  هو  باأنه  ُيعرف  �الأمي  �ل�صخ�ص  باأن  1997؛ علماً 

ويكتب جملة ب�صيطة عن حياته �ليومية6.

فت�صري   2013 ل�صنة  �ملحافظات  على  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  لتوزيع  بالن�صبة  �أما 

من   %15 بلغت  حيث  �ملو�طنني،  لعدد  ن�صبة  �أعلى  فيها  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل  �لبيانات 

�إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت ما ن�صبته 13.3%، يف 

حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 9.1%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن حمافظة 

بلغت  حيث   ،2013 �صنة  نهاية  يف  �ملو�طنني  لعدد  ن�صبة  �أدنى  �صجلت  و�الأغو�ر  �أريحا 

.
7
1.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع

وفيما يلي توزيع �ملو�طنني ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

ح�صب �ملحافظة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ل�صنتي 1997 و2013.

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2012 اأرقام  يف  فل�شطني  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
6

�لفل�صطيني، �آذ�ر/ مار�ص 2013(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1966.pdf

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.  
7
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جدول رقم )5(: عدد املواطنني املقدر ح�شب املحافظة ل�شنتي 1997 و82013

19972013املحافظة
معدل النمو ال�شنوي 

2013-1997

1,810,3092,754,7222.7ال�شفة الغربية

195,299299,7752.7جنني

35,21661,6053.6طوبا�ص

129,030177,1342طولكرم

251,392368,4772.4نابل�ص

69,268106,6902.7قلقيلية

46,68868,4102.4�صلفيت

205,448333,5973.1ر�م �هلل و�لبرية

31,50150,0762.9�أريحا و�الأغو�ر

324,105407,9021.4�لقد�ص

132,090207,7072.9بيت حلم

390,272673,3493.5�خلليل

1,001,5691,730,7373.5قطاع غزة

179,690342,0304.1�صمال غزة

359,941597,3913.2غزة

144,890251,4283.5دير �لبلح

196,662325,9263.2خانيون�ص

120,386213,9623.7رفح

2,811,8784,485,4593ال�شفة والقطاع

بالن�صبة الأعد�د �صنة 1997، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، م�رشوع الن�رش والتحليل لبيانات   
8

التعداد: تفاوت منو املوؤ�رشات القت�شادية والجتماعية بني املحافظات الفل�شطينية 2007-1997.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2013، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.



411

التنمية الب�شرية يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية

عدد املواطنني املقدر يف حمافظات ال�شفة الغربية 2013

عدد املواطنني املقدر يف حمافظات قطاع غزة 2013

3. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

ومقارنة  �ل�صعوب،  من  بغريه  مقارنة  مرتفعة  تظل  �لزيادة  هذه  �أن  �إال  �لفل�صطيني، 

يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف  �ال�صتيطاين  �ليهودي  باملجتمع 

نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني 

5.92 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2013، يف حني بلغ عدد �ليهود 6.1 ماليني ن�صمة بناء على 
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.Central Bureau of Statistics (CBS) تقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني   %2.9 و�لبالغة  �ل�صنوية،  �لنمو  معدالت  على  وبناء 

و2.5% لفل�صطينيي 1948 “�إ�رش�ئيل”، و1.7% لليهود؛ فاإن عدد �لفل�صطينيني و�ليهود 

�إىل  منهما  كل  عدد  �صي�صل  حيث   ،2016 �صنة  خالل  �لتاريخية  فل�صطني  يف  �صيت�صاوى 

ن�صبة  و�صت�صبح  حالها.  على  �لنمو  معدالت  بقيت  لو  فيما  وذلك  تقريباً؛  ماليني   6.42

2020، حيث  �صنة  �ل�صكان وذلك يف  48.9% فقط من  قر�بة  فل�صطني  �ملقيمني يف  �ليهود 

�صي�صل عددهم �إىل نحو 6.9 ماليني مقابل نحو 7.2 ماليني فل�صطيني. 

جدول رقم )6(: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2011 

9
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

فل�شطني التاريخيةفل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”ال�شفة والقطاع 

20114,2311,3675,5985,898

20124,3571,3985,7556,000

20134,4851,4305,9156,103

20144,6151,4666,0816,207

20154,7491,5036,2526,313

20164,8871,5416,4286,420

20175,0291,5806,6096,529

20185,1751,6206,7956,640

20195,3251,6616,9866,753

20205,4791,7037,1826,868

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2013-2011 لل�صنو�ت  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   
9

الفل�شطينيون يف نهاية عام  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  2011؛ و�جلهاز  الفل�شطينيون يف نهاية عام 

2012؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2013.
�أما بالن�صبة لعدد �ليهود لل�صنو�ت 2011-2013، �نظر: 

CBS, http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0114/pdf/b1.pdf
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عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2011-2020 )بالألف ن�شمة(

املـوؤ�شــرات التعـليميـة: ثانيًا: 

بالرغم من �ملعاناة �لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني بكافة �أ�صكال �الحتالل و�حلروب 

و�حل�صار، �إال �أنه ما ز�ل يت�صدر �لعامل �لعربي يف ن�صبة �ملتعلمني. وحتت وطاأة �الحتالل 

�ل�صمود  و�صائل  �أهم  �أحد  �لتعليم  يبقى  �لقا�صية،  �لقمعية  و�إجر�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي 

ذ�ته،  الإثبات  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فيه  ي�صتثمر  �لذي  �حلقيقي  �ملال  ور�أ�ص  �لفل�صطيني، 

وحتقيق �أهد�فه يف �حلرية و�لتحرير و�ال�صتقالل.

1. احلالة التعليمية والثقافية العامة:

يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  يثل 

 %3.7 �الأمية  �لعربي من حيث ن�صبة �ملتعلمني وحمو �الأمية، حيث بلغت ن�صبة  �لعامل 

و�مل�صتويات  و�لكتابة  �لقر�ءة  ي�صتطيعون  ممن  �ملتعلمني  ن�صبة  �أن  �أي   ،2013 �صنة  يف 

معدل  ويبلغ  قطر.  �إال  �لعربي  �لعامل  يف  �لن�صبة  هذه  يف  يناف�صها  وال   .%96.3 �الأعلى 

 .
�اللتحاق بالتعليم لالأفر�د 6-11 عاماً من كال �جلن�صني 98.9% وفق �صنة 102013

2013 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  اأرقام  فل�شطني يف  �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
10

2014(، يف: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2039.pdf؛  �آذ�ر/ مار�ص  �لفل�صطيني، 

UNdata, Adult Literacy Rate, http://data.un.org/Data.aspx?d=SOWC&f=inID%3A74 :و�نظر
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�أما فيما يتعلق باأدو�ت تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت يف �ملنزل، فت�صري �إح�صائيات 

95.7% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع، كما يتوفر  2012 �إىل توفر هاتف نقال لدى  �صنة 

منها   %95 ولدى  تلفزيون،  جهاز  منها   %97.3 ولدى  ثابت،  خّط  منها   %40 لدى 

القط ف�صائي، ولدى 51.4% منها جهاز حا�صوب، وي�صتفيد 32.1% من هذه �الأ�رش من 

خدمات �الإنرتنت. وت�صري �إح�صائيات �صنة 2012 �إىل �أنه يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة 2,725 م�صجد�ً )1,864 يف �ل�صفة و861 يف �لقطاع(.  وح�صب �إح�صائيات �صنة 2013 

يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 656 مركز�ً ثقافياً )574 يف �ل�صفة و82 يف �لقطاع(، 

.
11

و15 متحفاً و9 م�صارح

بنيته  تدمري  ومن  �حل�صار،  من  يعاين  �الحتالل،  حتت  �صعب  لظروف  وبالن�صبة 

�لتحتية، ومن عدم �لقدرة على تطوير نف�صه �إال �صمن �ل�رشوط �لتي ي�صعها �الحتالل؛ 

�لثقايف  و�لتو��صل  �لتعلم  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إ�رش�ر  مدى  على  يدل  ذلك  فاإن 

مدمرة  �حتالل  بيئة  يف  �لتعليمي  �الإر�د�ت  �رش�ع  يف  �الأقل  على  وجناحه  و�الإعالمي، 

وحُمبطة.

2. التعليم الأ�شا�شي والثانوي:

و�الإعد�دي(  )�البتد�ئي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  تغطي  �لتي  �ملد�ر�ص  جمموع  بلغ 

2014/2013 مقارنة  2,784 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي  و�لثانوي يف �ل�صفة و�لقطاع، 

�ملد�ر�ص  عدد  �رتفاع  يعني  مما   ،1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف  مدر�صة   1,474 بـ 

�ملد�ر�ص  عدد  بلغ  فقد  �ملنطقة،  م�صتوى  وعلى  عاماً.  ع�رشين  خالل   %88.9 بن�صبة 

�لدر��صي  �لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %75.2( مدر�صة   2,094 �لغربية  �ل�صفة  يف 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %77.1( مدر�صة   1,136 بـ  مقارنة   2014/2013

يف  �أما   .%84.3 بن�صبة  �ملد�ر�ص  عدد  �رتفاع  يعني  ما  وهو  1995/1994؛  �لدر��صي 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %24.8( مدر�صة   690 �ملد�ر�ص  عدد  فبلغ  غزة،  قطاع 

�لعام  يف  �ملد�ر�ص(  جمموع  من   %22.9( مدر�صة   338 بـ  مقارنة   2014/2013 �لدر��صي 

�لدر��صي 1995/1994؛ مما يعني �رتفاع عدد �ملد�ر�ص بن�صبة %104.1.

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، فل�شطني يف اأرقام 2013.  
11
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2,063 مدر�صة  وفيما يتعلق باملد�ر�ص �حلكومية يف �ل�صفة و�لقطاع فقد بلغ عددها 

يف �لعام �لدر��صي 2014/2013 مقارنة بـ 1,080 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي 1995/1994، 

مما يعني �رتفاع عدد �ملد�ر�ص بن�صبة 91%. ومن �ملالحظ �أن معظم �ملد�ر�ص �حلكومية 

�ملد�ر�ص  جمموع  من   %80.9( مدر�صة   1,668 جمموعه  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  توجد 

�حلكومية( يف �لعام �لدر��صي 2014/2013 مقارنة بـ 909 مد�ر�ص )84.2% من جمموع 

�ملد�ر�ص �حلكومية( يف �لعام �لدر��صي 1995/1994. �أما يف قطاع غزة فبلغ عدد �ملد�ر�ص 

�لدر��صي  �لعام  يف  �حلكومية(  �ملد�ر�ص  جمموع  من   %19.1( مدر�صة   395 �حلكومية 

�لعام  �ملد�ر�ص �حلكومية( يف  )15.8% من جمموع  171 مدر�صة  بـ  2014/2013 مقارنة 

�لدر��صي 1995/1994. ويعو�ص نق�ص �ملد�ر�ص يف �لقطاع �إىل حّد ما وجود مد�ر�ص وكالة 

مدر�صة  و159   2014/2013 �لدر��صي  �لعام  يف  مدر�صة   245 عددها  يبلغ  �لتي  �الأونرو� 

�لعام  يف  �ل�صفة  يف  �لوكالة  لهذه  مدر�صة   97 مقابل  يف   ،1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف 

�لدر��صي 2014/2013 و100 مدر�صة يف �لعام �لدر��صي 1995/1994.

و�إذ� ما و�صعنا يف �عتبارنا �أن عدد مو�طني �ل�صفة �لغربية يبلغ 2.755 مليون ن�صمة 

للقطاع(   %38.6 لل�صفة مقابل   %61.4 )�أي  ن�صمة يف قطاع غزة  1.731 مليون  مقابل 

من  �أعلى  �ل�صكان  بعدد  مقارنة  �ل�صفة  يف  �ملد�ر�ص  عدد  �أن  �صندرك  فاإننا   ،2013 �صنة 

مثيله يف �لقطاع. ولعل ذلك يعود يف جانب منه �إىل توزع �أهل �ل�صفة على م�صاحات �أو�صع 

�أكرث؛ كما تعك�ص وجود ن�صبة  من �الأر�ص و�لقرى و�ملدن مما ي�صتدعي وجود مد�ر�ص 

مد�ر�ص �أعلى لوكالة �الأونرو� يف �لقطاع حالة �لفقر و�لعوز �لتي ُتعانيها ن�صب �أعلى من 

مو�طني �لقطاع )�نظر جدول رقم )1( وجدول رقم )7((.
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جدول رقم )7(: عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كلّ من ال�شفة والقطاع 

12
ح�شب نوع املدر�شة – �شنوات خمتارة

1995/19942000/19992006/20052012/20112013/20122014/2013

مدار�س حكومية

9091,0691,3791,6091,6391,668ال�شفة

171220346396399395القطاع
ال�شفة 

والقطاع
1,0801,2891,7252,0052,0382,063

مدار�س الأونروا

1009692999997ال�شفة

159168187244245245القطاع
ال�شفة 

والقطاع
259264279343344342

مدار�س خا�شة

127197244311321329ال�شفة

81728485050القطاع
ال�شفة 

والقطاع
135214272359371379

املجموع

1,1361,3621,7152,0192,0592,094ال�شفة

338405561688694690القطاع
ال�شفة 

والقطاع
1,4741,7672,2762,7072,7532,784

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
12

�ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �هلل:  )ر�م   )1( رقم   1995/1994 ال�شنوي  الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل، 

�لفل�صطينية ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، �أيلول/ �صبتمب 1995(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book4.pdf
كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2000/1999 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

�لثاين/  �لفل�صطيني، ت�رشين  �ملركزي لالإح�صاء  �هلل: �جلهاز  )ر�م   ”1“ ال�شنوي رقم  الإح�شائي  فل�شطني 

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book678.pdf  :2000(، يف نوفمب 

وبالن�صبة للعام �لدر��صي 2006/2005، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، خال�صة �إح�صاء�ت �لتعليم �لعام 

http://www.mohe.gov.ps/stats/statistic.pdf :يف فل�صطني 2005–2006، يف

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2012/2011 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2012/2011 )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل(، يف: 

http://www.moehe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=825 

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2013/2012 )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، حزير�ن/ يونيو 2013(، يف:

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Statistical%20Book%20final.pdf
�الإح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/ramamohe/statistics2014.xls :لرتبوي 2013-2014، يف�
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عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كّل من ال�شفة والقطاع

1995/1994 و2014/2013

ويبلغ عدد �لطلبة يف مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي للعام �لدر��صي 2014/2013 

ونحو  �لذكور،  من  طالب  �ألف   572 نحو  على  موزعني  طالب،  مليون   1.152 نحو 

�لعام  يف  عددهم  مع  �لطالب  من  �لعدد  هذ�  قارنا  ما  و�إذ�  �الإناث؛  من  طالبة  �ألف   580

مقد�ره  زيادة  ومبعدل   ،%86.4 بن�صبة  ز�د  عددهم  �أن  جند   1995/1994 �لدر��صي 

3.3% �صنوياً. �أما عدد �ملعلمني يف هذه �ملد�ر�ص فقد بلغ 63,017 معلماً يف �لعام �لدر��صي 

بني  وكان  1995/1994؛  �لدر��صي  �لعام  يف  معلماً   19,843 كان  بينما   ،2014/2013

25,756 معلماً من �لرجال و23,261 معلمة من �لن�صاء يف �لعام �لدر��صي  هوؤالء �ملعلمني 

�لعام  يف  �لن�صاء  من  معلمة  و8,858  �لرجال  من  معلماً   10,985 مقابل   ،2014/2013

�لدر��صي 1995/1994. ومن �جلدير بالذكر �أن عدد �ملعلمات �رتفع بن�صبة 321% مقابل 

�أما عدد �ل�صعب �لدر��صية فيبدو  134% فقط للمعلمني خالل هذه �لفرتة.  زيادة بن�صبة 

�ألف �صعبة لكل منهم يف   15 �أنه متقارب جد�ً بني �صعب �لذكور و�الإناث، حيث بلغ نحو 

نف�صه  �لدر��صي  للعام  �ملختلطة  �ل�صعب  عدد  بلغ  بينما   ،2014/2013 �لعام �لدر��صي 

7,756 �صعبة. ومقارنة مع �لعام �لدر��صي 1995/1994 فقد بلغ عدد �ل�صعب 7,065 �صعبة 

للذكور و6,419 �صعبة لالإناث، يف حني بلغ عدد �ل�صعب �ملختلطة 3,454 �صعبة.
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جدول رقم )8(: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 1995/1994 و132014/2013

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

1995/19942014/20131995/19942014/20131995/19942014/20131995/19942014/2013

503992318,743571,90810,98525,7567,06515,053ذكور

480933299,125579,7948,85837,2616,41915,355اإناث

4918593,4547,756خمتلطة**

1,4742,784617,8681,151,70219,84363,01716,93838,164املجموع

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخَدمني و�الأذنة.
** �أعد�د �لطلبة و�ملعلمني يف �ملد�ر�ص �ملختلطة موزعة على بندي �لذكور و�الإناث.

اأعداد الطلبة يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
13

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

�الح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

�لرتبوي 2014-2013.
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اأعداد املعلمني يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

اأعداد ال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 1995/1994 و2014/2013

وت�صري �لتقارير للعام �لدر��صي 2014/2013 �إىل �أن �ملد�ر�ص �حلكومية �لبالغ عددها 

2,063 مدر�صة تبلغ ن�صبتها 74.1% من جمموع �ملد�ر�ص يف �ل�صفة و�لقطاع. �أما �لطالب 

يف �ملد�ر�ص �حلكومية، و�لذين يبلغ جمموعهم 764,219 طالباً فتبلغ ن�صبتهم 66.4% من 
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جمموع طلبة �ل�صفة و�لقطاع. ويبلغ عدد معلمي �ملد�ر�ص �حلكومية 44,391 معلماً، �أي 

ما ن�صبته 70.4% من جمموع معلمي �ل�صفة و�لقطاع. كما يبلغ عدد �ل�صعب يف �ملد�ر�ص 

و�لقطاع.  �ل�صفة  يف  �ل�صعب  جمموع  من   %68 ن�صبته  ما  �أي  �صعبة   25,933 �حلكومية 

يف  �لتعليمية  �لعملية  ثلثي  من  باأكرث  يحظى  �حلكومي  �لتعليم  �أن  �ملوؤ�رش�ت  هذه  وتبني 

مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي؛ و�إذ� ما و�صعنا يف �العتبار ما تغطيه مد�ر�ص وكالة 

�أن معظم �لطلبة يعتمدون على �لتعليم حمدود �لتكاليف �لذي توفره  �الأونرو�، ف�صنجد 

 )8( رقم  جدول  )�نظر  �خلا�ص  للتعليم  تلجاأ  حمدودة  بن�صب  مقارنة  �ملد�ر�ص،  هذه 

وجدول رقم )9((.

جدول رقم )9(: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف املدار�س احلكومية 

14
يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات خمتارة

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

1995/19941,080418,697**13,52911,813

2000/19991,289586,77720,438–

2006/20051,725757,61535,01322,082

2012/20112,005761,69142,96125,323

2013/20122,038762,49943,81425,679

2014/20132,063764,21944,39125,933

مالحظة: مل يتوفر معلومات عن عدد �ل�ُصعب ل�صنة 2000/1999.

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخَدمني و�الأذنة.
** مّت �حت�صاب �لعدد بعد حذف معلمي ريا�ص �الأطفال )4 معلمات( من عدد �ملعلمني لكافة �ملر�حل يف �ملدر��ص 

�حلكومية و�لبالغ 13,533.

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
14

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

فل�شطني  كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،2000/1999 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

الإح�شائي ال�شنوي رقم “1”.

وبالن�صبة للعام �لدر��صي 2006/2005، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، خال�صة �إح�صاء�ت �لتعليم �لعام 

يف فل�صطني 2005–2006. 

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2012/2011 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2012/2011.

الرتبوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

ال�شنوي للعام الدرا�شي 2013/2012.

�الإح�صائي  �لكتاب  جد�ول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2014/2013 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

�لرتبوي 2014-2013.
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3. التعليم اجلامعي:

توفر �لعديد من �جلامعات �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة تعليماً جامعياً 

حيث  �جلامعات،  هذه  �أكب  نابل�ص  يف  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  وتُعد  لطلبتها.  تقليدياً 

21,327 طالباً، تليها �جلامعة  �أن عدد طلبتها قد بلغ   2013/2012 ُيظهر �لعام �لدر��صي 

�الإ�صالمية يف قطاع غزة بـ 19,938 طالباً، بينما كانت �جلامعة �الإ�صالمية تت�صدر �ملرتبة 

�الأوىل من حيث �أعد�د �لطالب ل�صنو�ت عديدة، غري �أنه طر�أ �نخفا�ص و��صح على �أعد�د 

�لطالب يف �لعام �لدر��صي 2013/2012 ب�صبب �نف�صال �إحدى �لكليات ر�صمياً عن �جلامعة. 

وحققت جامعة �الأق�صى يف قطاع غزة �ملرتبة �لثالثة بعدد طالب يبلغ 17,094 طالباً للعام 

 2013/2012 �لدر��صي  2013/2012. ويبلغ جمموع �لطالب �جلامعيني للعام  �لدر��صي 

�ل�صفة؛  يف  68,548 طالباً  123,484 طالب موزعني على  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يف 

و54,936 طالباً يف �لقطاع؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني يف �لقطاع تبلغ نحو 44.5% من 

38.6% من  �لقطاع هي  �أن ن�صبة مو�طني  �لعلم  �ل�صفة و�لقطاع، مع  �لطلبة يف  جمموع 

جمموع �ل�صكان يف �ل�صفة و�لقطاع )�نظر جدول رقم )3( وجدول رقم )10((.

�أن جامعة  1995/1994 ف�صنجد  و�إذ� ما قارنا �الإح�صاء�ت �ل�صابقة بالعام �لدر��صي 

جامعة  تليها  طالباً،   5,551 يبلغ  طالب  بعدد  �جلامعات  �أكب  هي  كانت  �لوطنية  �لنجاح 

يبلغ  طالب  بعدد  �الإ�صالمية  �جلامعة  ثم   ،5,159 يبلغ  طالب  بعدد  غزة  يف  �الأزهر 

�ل�صفة  1995/1994 يف  �لدر��صي  طالباً. وكان جمموع �لطالب �جلامعيني للعام   4,338
�لغربية وقطاع غزة يبلغ 23,585 طالباً موزعني على 14,088 طالباً يف �ل�صفة؛ ومل يكن 

يف قطاع غزة �صوى جامعتني تقدم �لتعليم لـ 9,497 طالباً؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني 

يف �لقطاع تبلغ نحو 40.3% من �لطلبة يف �ل�صفة و�لقطاع )�نظر جدول رقم )10((.

ومن ناحية �أخرى، يظهر �أن عدد �لطالبات �الإناث يف �جلامعات يفوق عدد �لطالب 

تقليدياً  تعليماً  تقدم  �لتي  �جلامعات  يف  �الإناث  �لطالبات  جمموع  بلغ  �إذ  �لذكور، 

71,909 طالبات، مقابل 51,575 من �لطلبة �لذكور يف �لعام �لدر��صي 2013/2012؛ �أي 
�أن ن�صبة �لطالبات بلغت 58.2%، مقابل 41.8% من �لطالب �لذكور. وهي ظاهرة مل تعد 

م�صتغربة يف عاملنا �لعربي؛ و�إن كان لي�ص هنا ثمة جمال لدر��صتها، لكنها ت�صري يف جانب 

منها �إىل جناح �لفتاة و�ملر�أة �لفل�صطينية يف �أخذ موقعها �لتعليمي �ملميز �إىل جانب �أخيها 

�لرجل، و�إىل توفر ظروف ن�صبية �أف�صل لها ال�صتكمال تعليمها �جلامعي، مقارنة بال�صاب 

�لفل�صطيني �لذي ي�صطر يف �لعديد من �الأحيان ملغادرة مقاعد �لدر��صة �إىل �لعمل مل�صاعدة 
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�أهله يف مو�جهة تكاليف �حلياة وم�صاعبها، كما �أن هناك �لعديد من �لطالب �لذكور �لذين 

يحظون بفر�ص در��صية �أعلى يف �خلارج )�نظر جدول رقم )10((.

جدول رقم )10(: اأعداد الطلبة امل�شجلني يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة15

ا�شم اجلامعة
1995/19942004/20032013/2012

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

2,9422,6095,5515,1135,94311,0569,11612,21121,327النجاح الوطنية

8951,2562,1513,2142,9346,1485,9726,10412,076القد�س

1,8781,1353,0133,0973,2076,3043,6186,3239,941بريزيت

7736701,4431,4202,8654,2851,8315,2877,118اخلليل

1,8998832,7823,2853,1026,387–––العربية الأمريكية
فل�شطني التقنية - 

خ�شوري/ طولكرم*
––––––2,2392,1804,419

1,3216882,0091,8971,5673,464–––بوليتكنيك/ فل�شطني

7441,1861,9306231,4752,0987662,3643,130بيت حلم

546140686––––––ال�شتقالل
2,8401,4984,3385,8347,72313,5577,77412,16419,938الإ�شالمية/ غزة

3,2575,8599,1164,96612,12817,094–––الأق�شى/ غزة
3,2981,8615,1596,7874,28411,0717,0897,47314,562الأزهر/ غزة

2,2005432,743––––––فل�شطني/ غزة
276323599––––––غزة

13,37010,21523,58532,56535,86168,42651,57571,909123,484املجموع

مالحظة: �لعالمة )–( هي جلامعات �إما مل تكن تاأ�ص�صت يف �الأعو�م �لدر��صية 1995/1994 و2004/2003 �أو مل تكن 

م�صنفة كجامعة تقليدية.

* تاأ�ص�صت �صنة 1930 كمدر�صة زر�عية ثم تطورت لت�صبح كلية تقدم بر�مج �لدبلوم يف �لعديد من �لتخ�ص�صات، 
ثم حتولت �صنة 2007 �إىل جامعية تقنية. مّت �حت�صاب عدد طالبها ل�صنة 2004/2003 يف جدول رقم )12( �صمن 

�لكليات �جلامعية.

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
15

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

الدليل الإح�شائي ال�شنوي  2004/2003، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل،  �أما بالن�صبة للعام �لدر��صي 

�أغ�صط�ص  �آب/  �لعايل،  )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم  2004/2003 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني 
pdf.2004-http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2003 :2004(، يف

ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

�أغ�صط�ص  �آب/  �لعايل،  2013/2012 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
pdf.2013-http://www.mohe.pna.ps/List/Daleel/Daleel2012 :2013(، يف
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012 

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2013/2012

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف كّل من ال�شفة والقطاع 2013/2012
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بكثري  يفوق  ز�ل  ما  �لرجال  من  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

�أ�صاتذة من   5,309 2013/2012 ما جمموعه  �إذ بلغ يف �لعام �لدر��صي  مثيله من �لن�صاء، 

�لرجال )79.9%( مقابل 1,332 �أ�صتاذة من �لن�صاء )20.1%(، مبعنى �أنه ما ز�ل من �ملبكر 

�أن تنعك�ص �لن�صبة �ملرتفعة لالإناث يف �جلامعات على هيئات �لتدري�ص يف �جلامعات. مع 

�الإ�صارة �إىل �أن �أعد�د هيئة �لتدري�ص ت�صمل جميع �الأ�صاتذة يف �جلامعات و�لكليات من غري 

كليات �ملجتمع �ملتو�صطة.

�لعمل  ب�صوق  يلتحقن  ال  �لالتي  �خلريجات  �لطالبات  من  كبري  عدد  هناك  ز�ل  وما 

.
16

ويتحولن �إىل ربَّات بيوت، وهو ما يعيد �لن�صبة �ملرتفعة للذكور يف جماالت �لعمل

وتوفر جامعة �لقد�ص �ملفتوحة تعليماً جامعياً مفتوحاً لـ 61,592 طالباً للعام �لدر��صي 

هذه  مر�كز  وتتوزع  �الإناث.  من  و39,781  �لذكور،  من   21,811 بينهم   2013/2012

. يف �ملقابل كانت توفر 
17

�جلامعة بني 17 مركز�ً يف �ل�صفة �لغربية و5 مر�كز يف قطاع غزة

هذه �جلامعة �لتعليم لـ 40,230 طالب يف �لعام �لدر��صي 2004/2003، و3,869 طالباً يف 

�لعام �لدر��صي 1995/1994.

جدول رقم )11(: اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة18

جامعة القد�س املفتوحة

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكور

1995/19942,0351,8343,869

2004/200322,48417,74640,230

2013/201221,81139,78161,592

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات   2013/2012 ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   
16

الفل�شطيني.

�نظر: املرجع نف�شه.  
17

�لرتبية و�لتعليم  �لفل�صطينية ووز�رة  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �نظر:   ،1995/1994 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة   
18

�لعايل، الكتاب الإح�شائي الرتبوي ال�شنوي 1995/1994 رقم )1(.

الدليل الإح�شائي ال�شنوي  2004/2003، �نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل،  �أما بالن�صبة للعام �لدر��صي 

2004/2003 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.
ال�شنوي  الإح�شائي  الدليل  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2013/2012 �لدر��صي  للعام  وبالن�صبة 

2013/2012 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.
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اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 2013/2012

4. الكليات اجلامعية واملتو�شطة:

38 كلية جامعية ومتو�صطة )18 كلية جامعية  يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لدى  �ملتوفرة  �الأرقام  وبح�صب  متو�صطة(.  كلية  و20 

�لدر��صي  للعام  طالب   28,505 لـ  �لتعليم  تقدم  ومتو�صطة  جامعية  كلية   34 هناك  فاإن 

2013/2012؛ من بينها 15 كلية جامعية يدر�ص فيها 16,232 طالباً ومتنح طلبتها درجة 

�صهادة  طلبتها  ومتنح  طالباً،   12,273 فيها  يدر�ص  متو�صطة  كلية  و19  �لبكالوريو�ص، 

و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �جلامعية  �لكليات  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �ملتو�صط.  �لدبلوم 

�لدر��صي  �لعام  يف  فقط  طالب  �آالف   3 نحو  فيها  يدر�ص  كليات   9 �لـ  يتجاوز  يكن  مل 

ال   1995/1994 �لدر��صي  �لعام  يف  �جلامعية  �لكليات  عدد  كان  بينما   ،2004/2003

يتجاوز �لـ 4 كليات حيث يدر�ص فيها 1,926 طالباً فقط.
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جدول رقم )12(: اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

19
ح�شب اجلن�س - �شنوات خمتارة

الكليات

1995/19942004/20032013/2012

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

عدد 

الكليات

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

46371,2891,92691,2521,7342,986157,6668,56616,232اجلامعية

191,8762,2344,110204,4234,0888,511196,3915,88212,273املتو�شطة

232,5133,5236,036295,6755,82211,4973414,05714,44828,505املجموع

اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012

  املراجع نف�شها.
19
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ثالثًا: املوؤ�شرات ال�شحية:

“لكل �صخ�ص �حلق يف م�صتوى من �ملعي�صة كاف للمحافظة على �ل�صحة و�لرفاهية 
؛ هذ� ما نادت 

له والأ�رشته، ويت�صمن ذلك �لتغذية و�مللب�ص و�مل�صكن و�لعناية �لطبية”20

به �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، كما عرفت منظمة 

�ل�صحة �لعاملية World Health Organization (WHO) “�ل�صحة” باأنها “حالة �كتمال 

�لدر��صة  �لعجز”؛ ولكن  �أو  �ملر�ص  �نعد�م  �ل�صالمة ج�صدياً وعقلياً و�جتماعياً، ال جمرد 

للموؤ�رش�ت �ل�صحية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ت�صري �إىل تدهور هذ� �لقطاع �إىل �أ�صو�أ 

غزة  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ومنها  �الإ�رش�ئيلية،  �ملمار�صات  ب�صبب  �مل�صتويات 

معاناة  �إىل  باالإ�صافة  و“�إ�رش�ئيل”،  �لقطاع  بني  �ملعابر  جميع  و�إغالق   ،2007 �صنة  منذ 

�لتنقل بني منطقة و�أخرى ب�صبب �حلو�جز �الإ�رش�ئيلية و�جلد�ر �لذي يُحول بني �ملري�ص 

وو�صوله ملكان عالجه. 

1. اخلدمات ال�شحية:

تتعدد �الأطر�ف �لتي تقدم �خلدمات �ل�صحية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

و�ملوؤ�ص�صات  �لغوث،  ووكالة  �ل�صحة،  وز�رة  من  كل  �مل�صوؤولية  هذه  تتوىل  حيث  غزة، 

�لقطاع �خلا�ص. وقد  �إىل  �إ�صافة  �لع�صكرية،  �لطبية  �ل�صحية غري �حلكومية، و�خلدمات 

و�صعباً.  متدنياً  �صحياً  و�صعاً   ،1994 �صنة  عهدها  بد�ية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورثت 

�ل�صفة  �ل�صحي يف  �لو�صع  �أن  �إال  �ل�صحة،  بذلتها وز�رة  �لتي  �لرغم من �جلهود  وعلى 

و�لقطاع ما ز�ل يو�جه �لكثري من �مل�صاكل و�لعقبات �لتي تعرت�ص �صبل تطويره، وبالتايل 

حَتدُّ من قدر�ته على �صّد �حتياجات �ملو�طنني �لفل�صطينيني. 

�الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  �أما 

�ملر�كز  خالل  من  �ملقدمة  �الأولية  �ل�صحية  �لرعاية  على  خدماتها  قتقت�رش  )�الأونرو�( 

�ملوزعة على خميمات �لالجئني يف �ل�صفة و�لقطاع، و�لذي و�صل عددها بد�ية �صنة 2013 

تو�جه  �لوكالة  لكن   .
21

�لقطاع يف  مركز�ً  و22  �ل�صفة  يف  مركز�ً   42 بو�قع  مركز�ً،   64 �إىل 

م�صاكل مالية كبرية ب�صبب �صغر حجم �مليز�نية �ملخ�ص�صة لها، خ�صو�صاً و�أن �خلدمات 

�ل�صحية ُتقدَّم ب�صكل جماين.

�الأمم �ملتحدة، �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �ملادة 25، �نظر:  
20

http://www.un.org/ar/documents/udhr/

�الأونرو� باالأرقام، 2014/1/1.  
21
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حيث  �ل�صحة،  وز�رة  به  تقوم  �لذي  للدور  مكمالً  دور�ً  �ملوؤ�ص�صات  باقي  وتلعب 

قدرها  �رشيرية  ب�صعة  م�صت�صفى،   54 للوز�رة  �لتابعة  غري  �مل�صت�صفيات  عدد  بلغ 

�لفل�صطينية  �مل�صت�صفيات  �أ�رشة  جمموع  من   %46 ن�صبته  ما  ت�صكل  �أ�رشة   2,508

�لتي  �حلكومية  غري  �ملوؤ�ص�صات  على  �مل�صت�صفيات  هذه  ملكية  وتتوزع  2012؛  �صنة 

�لفل�صطينية،  �مل�صت�صفيات  جمموع  من   %42 قر�بة  ت�صكل  م�صت�صفى   33 وتدير  متلك 

جمموع  من   %21.5 قر�بة  ت�صكل  م�صت�صفى   17 ويدير  �خلا�ص  �لقطاع  يلك  بينما 

بينما متتلك �خلدمات  �لع�صكرية،  �لطبية  للخدمات  3 م�صت�صفيات  �مل�صت�صفيات، وتتبع 

.
22ً

�لطبية �لتابعة لالأونرو� م�صفاً و�حد�

�ل�صفة  حمافظات  خمتلف  يف  �ملنت�رشة  �لرعاية  مر�كز  �صبكة  �ت�صعت  فقد  وباملجمل 

.
و�لقطاع من 454 مركز�ً �صنة 1994 �إىل 760 مركز�ً �صنة 2013، ومبعدل زيادة 23%67.4

جدول رقم )13(: عدد امل�شت�شفيات يف املوؤ�ش�شات ال�شحية يف 

ال�شلطة الفل�شطينية 242012

عدد امل�شت�شفياتاملوؤ�ش�شات ال�شحية

25وزارة ال�شحة

1الأونروا

33غري احلكومية

3اخلدمات الطبية الع�شكرية

17القطاع ال�شحي اخلا�س

79املجموع

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012   
22

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2013(، يف:

http://www.moh.ps/attach/501.pdf 

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013   
23

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2014(، يف:

http://www.moh.ps/attach/703.pdf 

مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012.  
24
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عدد امل�شت�شفيات يف املوؤ�ش�شات ال�شحية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012

37 م�صت�صفى منت�صف  �ل�صفة و�لقطاع من  �مل�صت�صفيات يف  تز�يد عدد  بالرغم من 

�رّشة لكل �ألف مو�طن مل يرتفع 
َ
�صنة 1996 �إىل 79 م�صت�صفى �صنة 2012، �إال �أن معدل �الأ

كثري�ً؛ ويعود ذلك �إىل تز�يد عدد �ل�صكان خالل �لفرتة نف�صها. ولكن جتدر �الإ�صارة �إىل 

�إذ   ،2012 �صنة  حتى   1996 �صنة  منذ  غزة  قطاع  يف  �رّشة 
َ
و�الأ �مل�صت�صفيات  عدد  تطور 

بلغت  حني  يف   1996 �صنة  �الإجمايل  �لعدد  من  فقط   %16.2 ت�صكل  �مل�صت�صفيات  كانت 

�رّشة لكل �ألف مو�طن من 0.9 �صنة 1996 
َ
ن�صبتها 38% �صنة 2012، كما �رتفع معدل �الأ

�إىل 1.4 �صنة 2012. 

�الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشت  فقد  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صت�صفيات  عدد  مع  وباملقارنة 

زيادة  بن�صبة   ،2012 �صنة  م�صت�صفى   373 بلغ  عددها  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية 

بلغ  فقد  �رّشة 
َ
�الأ عدد  �أما  �لفل�صطينية.  �مل�صت�صفيات  عدد  عن   %372.2 مقدر�ها 

�أ�صعاف  �أربعة  �أي نحو  تقريباً،  �ألف �صخ�ص  لكل  5.5 �رشير  43,589 �رشير�ً مبعدل 

 .
25

)%393( �لفل�صطيني  �ملعدل 

CBS, Statistical Abstract of Israel 2013, no. 64, table 6.6, 6.7 and 6.8, pp. 320–321,  25

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_06&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_07&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_08&CYear=2013
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�رّشة ح�صب معطيات �جلهاز �ملركزي 
َ
ويو�صح �جلدول �لتايل عدد �مل�صت�صفيات و�الأ

لالإح�صاء �لفل�صطيني. 

جدول رقم )14(: عدد امل�شت�شفيات وعدد الأَ�رّشة لكل األف من ال�شكان يف كّل من ال�شفة 

والقطاع – �شنوات خمتارة  )منت�شف ال�شنة(26

الأَ�رّشة لكل األف مواطنعدد الأَ�رّشةعدد امل�شت�شفيات

1996

312,0211.2ال�شفة

68650.9القطاع

372,8861.1ال�شفة والقطاع

2000

482,6591.2ال�شفة

171,8961.6القطاع

654,5551.4ال�شفة والقطاع

2005

543,0071.3ال�شفة

222,0001.4القطاع

765,0071.3ال�شفة والقطاع

2012

493,1431.2ال�شفة

302,3441.4القطاع

795,4871.3ال�شفة والقطاع

بالن�صبة ل�صنة 1996 و�صنة 2000، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي   
26

ال�شنوي رقم “2” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2001(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book731.pdf 

�أما بالن�صبة ل�صنة 2005، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 

رقم “7” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006(، يف:

http://82.213.38.42/Portals/_PCBS/Downloads/book1320.pdf  

كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي  �لفل�صطيني،  2012، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  وبالن�صبة ل�صنة 

رقم “14” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2013(، يف:

www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2025.pdf
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عدد امل�شت�شفيات يف كّل من ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )منت�شف ال�شنة(

عدد الأَ�رّشة يف كّل من ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )منت�شف ال�شنة(
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2. التاأمني ال�شحي:

تاأمني  �الأقل  على  لديهم  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  من   %82.2 �أن  �إىل  �لبيانات  ت�صري 

 .1996 �صنة   %61.5 تتخطى  ال  �ملُوؤَمنني  ن�صبة  كانت  بينما   ،2011 �صنة  و�حد  �صحي 

ويعتمد �أغلب �ملو�طنون على �لتاأمني �ل�صحي �حلكومي ف�صالً عن وجود �أنو�ع �أخرى من 

�ل�صمان  �أو  �الأونرو�  �لتابع لوكالة  �لتاأمني كالع�صكري و�خلا�ص و�الإ�رش�ئيلي و�لتاأمني 

�الجتماعي. من جهة �أخرى بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين لديهم �أكرث من تاأمني �صحي و�حد 

27.2% �صنة 2011، موزعني على 26.5% لديهم تاأمني حكومي ووكالة، و0.2% لديهم 

تاأمني حكومي وخا�ص، و0.5% لديهم تاأمني وكالة وخا�ص. 

�أعلى من �ل�صفة  �أن ن�صبة �الأفر�د �ملُوؤَمنني �صحياً يف قطاع غزة  من �جلدير ذكره 

ويغطي   .2011 �صنة  �ل�صفة  يف   %73.2 مقابل  �لقطاع  يف   %96.7 بلغت  حيث  �لغربية 

�جلدول �لتايل تفا�صيل �أنو�ع �لتاأمني �ل�صحي ل�صنو�ت خمتلفة، مع مالحظة �أن �ل�صنو�ت 

�الأوىل ال تتوفر فيها بيانات مف�صلة لكل من �ل�صفة و�لقطاع. 

جدول رقم )15(: ن�شبة الأفراد املُوؤَمنني �شحياً يف كّل من ال�شفة والقطاع ح�شب نوع 

27
التاأمني ال�شحي – �شنوات خمتارة )%(

ن�شبة املُوؤَمنني

نوع التاأمني ال�شحي

ع�شكريحكومي
وكالة 

الأونروا

�شمان 

اجتماعي
اأخرىاإ�رشائيليخا�س

––18.41.23–61.538.9ال�شفة والقطاع1996

––60.427.93.414.83.311ال�شفة والقطاع2000

2011

2.28.29.1–9–73.244.7ال�شفة

0.2057–12.7–96.726.8القطاع

1.45.127.4–10.4–82.237.9ال�شفة والقطاع

بالن�صبة لل�صنو�ت 1996 و2000، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي   
27

ال�شنوي رقم “2”.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2011، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كتاب فل�شطني الإح�شائي ال�شنوي 

رقم “14”.
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ن�شبة الأفراد املُوؤَمنني �شحياً يف ال�شفة والقطاع - �شنوات خمتارة )%(

 

3. القوى العاملة:

قدوم  منذ  م�صطرد�ً  تطور�ً  �ل�صحة  وز�رة  يف  �لعاملة  �لب�رشية  �لقوى  قطاع  �صهد 

�ل�صلطة وت�صلمها م�صوؤولية �لو�صع �ل�صحي يف �ل�صفة و�لقطاع �صنة 1995، فقد �رتفع 

�الأطباء  ن�صبة  �رتفعت  وقد   .2013 �صنة   14,339 نحو  �إىل   1995 �صنة   4,758 نحو  من 

و�أطباء �الأ�صنان و�ل�صيادلة من 20.2% من جممل �لقوى �لعاملة يف وز�رة �ل�صحة �صنة 

1995 �إىل 23.3% �صنة 2003 لت�صل �إىل 24% �صنة 2013.

جدول رقم )16(: اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

282003-1995

املجموعاإدارة وخدماتمهن طبية م�شاندةممر�ساأطباء واأطباء اأ�شنان و�شيادلةال�شنة

19959631,6348041,3574,758
19961,1022,0927701,8745,838
19971,2012,1477612,3816,490
19981,4032,4488042,1106,765
19991,3672,3719672,4057,110
20001,6312,4578432,5277,458
20011,8642,6758422,9048,285
20021,9232,9669092,7758,573
20032,1102,9859103,0649,069

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003   
28

)فل�صطني: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 2004(، يف:

http://www.moh.ps/?lang=1&page=4&id=137 
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جدول رقم )17(: اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف كّل من 

29
– �شنوات خمتارة ال�شفة والقطاع 

20052007201020122013ال�شنة

4,7514,9526,2266,4386,700ال�شفة الغربية

طبيب

500527653567589عام

206233310342342اخت�شا�س

4645475862اأطباء اأ�شنان

148148172160181�شيدلين

1,4551,5921,9752,0702,154ممر�س

155157200229252قابلة

4905307521,066964مهن طبية م�شاندة

1,7511,7202,1171,9462,156*اإدارة وخدمات

7,6937,8258,3938,3937,639قطاع غزة

طبيب

9209281,5671,5671,291عام

541733594594510اخت�شا�س

150176238238238اأطباء اأ�شنان

229243240240227�شيدلين

1,5501,7941,5971,5971,425ممر�س

71104848478قابلة

892814759759556مهن طبية م�شاندة

3,3403,0333,3143,3143,314**اإدارة وخدمات

12,44412,77714,61914,83114,339ال�شفة والقطاع

.Health Workers ي�صمل هذ� �لعدد 103 عّمال �صحة *
** ي�صمل هذ� �لعدد 83 عامل �صحة.

التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2005 ل�صنة  بالن�صبة   
29

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  )فل�صطني:   2005 ال�شنوي  ال�شحي 

http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=9 :2006(، يف
�أما بالن�صبة لل�صنو�ت 2007-2013، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، 

التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.
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اأعداد القوى العاملة يف وزارة ال�شحة يف كّل من ال�شفة والقطاع – �شنوات خمتارة 

ت�صري �أرقام وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �إىل �أن �أعد�د �لقوى �لعاملة يف قطاع غزة �أعلى 

�لغربية و7,639 يف قطاع غزة  �ل�صفة  6,700 يف  بلغ  �إذ  �لغربية،  �ل�صفة  من نظريتها يف 

�صنة 2013؛ و�إذ� ما در�صنا �لعددين ح�صب �ملهنة جند �أن عدد �الأطباء �لب�رشيني و�أطباء 

�الأ�صنان يف �ل�صفة �لغربية يبلغ 993 بينما يبلغ يف قطاع غزة 2,039، �أي بزيادة مقد�رها 

�لب�رشيني  �الأطباء  عدد  ز�د  �إذ   ،2005 �صنة  مرتفعة  �أي�صاً  �لن�صبة  هذه  وجند   .%105.3

و�أطباء �الأ�صنان يف قطاع غزة بن�صبة 114.2% عن �ل�صفة �لغربية. 

وبالرغم من �أن عدد �صكان �لقطاع �أقل بكثري من عددهم يف �ل�صفة، �إال �أن �إح�صاء�ت 

10 �آالف  11.8 طبيب لكل  2013 ت�صري �إىل �أن معدل �الأطباء يف قطاع غزة بلغ نحو  �صنة 

مو�طن، بينما يبلغ �ملعدل نحو 3.6 �أطباء لكل 10 �آالف مو�طن يف �ل�صفة �لغربية، وهو ما 

يعني �أن معدل �الأطباء يف قطاع غزة مقارنة بعدد �ل�صكان يزيد عن ثالثة �أ�صعاف معدله 

�أعد�د �لقوى �لعاملة يف وز�رة �ل�صحة، ح�صب  يف �ل�صفة. ويو�صح �جلدول �لتايل تطور 

�ملهنة وعلى م�صتوى �ملنطقة لفرت�ت خمتلفة.

4. الأمرا�س والإعاقة:

  HIV �ملكت�صبة  �ملناعة  نق�ص  وفريو�ص   AIDS �الإيدز  مر�ص  �نت�صار  من  بالرغم 

)مر�صى �الإيدز �لذين مل تظهر عليهم �أعر��ص �ملر�ص( يف معظم بالد �لعامل، �إال �أن �ل�صفة 

�لغربية وقطاع غزة مل ي�صجل فيهما �إال معدل حدوث منخف�ص، حيث مّت ت�صجيل 64 حالة 
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 1988 �ملكت�صبة ب�صكل تر�كمي، منذ �صنة  �ملناعة  �إيدز و13 حالة حاملة لفريو�ص نق�ص 

�لذكور  بني  كانت  �مل�صجلة  �الإيدز  حاالت  معظم  �أن  �ملالحظ  ومن   .2012 �صنة  وحتى 

. باملقابل 
30

�إجمايل حاالت �الإيدز ونق�ص �ملناعة �ملكت�صبة 79.2% من  )61 حالة( بن�صبة 

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل  �إيدز يف  900 حالة  �صجلت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية نحو 

.
31

تر�كمي حتى �صنة 2012، ونحو 6,000 حالة حاملة لفريو�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�صبة

�أما بالن�صبة لالأمر��ص غري �ل�صارية فقد بلغ جمموع حاالت �ل�رشطان �جلديدة �ملبلغ 

�لتي  21.5% عن �حلاالت  �أي بزيادة   ،2013 2,189 حالة ل�صنة  �لغربية  �ل�صفة  عنها يف 

�أي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  توفر  ومل  حالة،   1,802 بلغت  حيث   2012 �صنة  �صجلت 

عنها  �ملبلغ  �جلديدة  �ل�رشطان  حاالت  جمموع  �أن  �ملالحظ  ومن  غزة.  قطاع  عن  �أرقام 

يف  حالة   1,168 بو�قع   ،2005 �صنة  حالة   1,623 بلغت  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

 .
32

�ل�صفة �لغربية و455 حالة يف قطاع غزة

و�إذ� در�صنا توزيع حاالت �ل�رشطان �ملبلغ عنها يف �ل�صفة �لغربية ل�صنة 2013 ح�صب 

ت�صيب  �لتي  لل�رشطانات  �الأوىل  �ملرتبة  يف  ياأتي  �لثدي  �رشطان  �أن  جند  �ل�رشطان،  نوع 

18.3% من جمموع حاالت �ل�رشطان، وياأتي �رشطان �لقولون يف �ملرتبة  �الإناث بن�صبة 

�لثانية بن�صبة 10.8%، و�رشطان �لرئة يف �ملرتبة �لثالثة بن�صبة 10.1%؛ و�رشطان �لرئة 

.
ياأتي يف �ملرتبة �الأوىل بني �ل�رشطانات �لتي �صجلت بني �لذكور يف �صنة 332013

يف  عنها  �ملبلغ  �ل�رشطان  وفيات  ن�صبة  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  �أن  ويالحظ 

�ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2013، حيث �رتفعت من 10.3% �صنة 2007 �إىل 10.8% �صنة 

.
2010 لت�صل �إىل 13.3% �صنة 342013

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2012.  
30

ملزيد من �لتفا�صيل، �نظر:  
31

 CBS, Statistical Abstract of Israel 2013, no. 64, table 6.16 and table 6.17,
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_16&CYear=2013
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st06_17&CYear=2013

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2005؛   
32

ومركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.  
33

�نظر: املرجع نف�شه.  
34
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�ل�صكري  مر�كز  يف  عنها  �ملبلغ  �ل�صكري  مبر�ص  �جلديدة  �الإ�صابة  حاالت  بلغت 

�حلكومية يف �ل�صفة �لغربية 4,816 حالة �صنة 2013، بن�صبة �نخفا�ص مقد�رها %19.3 

�أعلى  بلغ  وقد  غزة؛  لقطاع  �أرقام  تتوفر  ومل   ،2012 �صنة  عنها  �ملبلغ  �حلاالت  عدد  عن 

2003 فقد  55-64. وباملقارنة مع �صنة  معدل حلدوث مر�ص �ل�صكري يف �لفئة �لعمرية 

 .
35

بلغت حاالت �الإ�صابة �جلديدة مبر�ص �ل�صكري يف �ل�صفة �لغربية 3,818 حالة

يف  �صجلت  فقد  �ل�صكري  مر�ص  عن  �لناجتة  �لوفيات  حلاالت  بالن�صبة  �أما 

2013 ومل تتوفر معلومات عن قطاع غزة،  421 حالة وفاة خالل �صنة  �لغربية  �ل�صفة 

.
36

مقارنة بـ 291 حالة وفاة �صنة 2003 يف �ل�صفة �لغربية

�الإعاقة  ذوي  �أعد�د  �أن  جند  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإعاقة  �نت�صار  در��صة  وعند 

ي�صكلون  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ألفاً   75 �ألف فرد؛ منهم   113 �إىل نحو  2011 و�صلت  ل�صنة 

2.4% من جممل  �أي  �ألفـاً يف قطاع غزة   38 2.9% من جممل �ل�صكان يف �ل�صفة، ونحـو 

و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  للتعد�د  �لنهائية  �لنتائج  �أ�صارت  �ملقابل  يف  �لقطاع.  يف  �ل�صكان 

2007 �إىل �أن نحو 108 �آالف فرد يف �ل�صفة �لغربية فقط لديهم �صعوبة  و�ملن�صاآت �صنة 

�أ�صارت  �أخرى  جهة  ومن  �ل�صفة.  �صكان  جممل  من   %5.3 بن�صبة  �الأقل،  على  و�حدة 

�الأفر�د  من   %2.7 �أن   2006 �صنة  يف  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عن  �ل�صادرة  �لبيانات 

يف   %2.9 بو�قع  غزة؛  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأقل  على  و�حدة  �صعوبة  لديهم 

.
37

�ل�صفة �لغربية و2.3% يف قطاع غزة

وقد كان لتاأثري �الإعاقة �أثر كبري على �ملجتمع �لفل�صطيني، �إذ �إن �أكرث من ثلث �الأفر�د 

15 عاماً فاأكرث مل يلتحقو� �أبد�ً بالتعليم، وغالبيتهم  )37.6%( من ذوي �الإعاقة من �صّن 

ال يعملون )بو�قع 35.5% يف �ل�صفة �لغربية و42.2% يف قطاع غزة( ح�صب �إح�صائيات 

 .
�صنة 382011

 �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003؛ 
35

ومركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير ال�شحي ال�شنوي 2013.

�نظر: املراجع نف�شها.  
36

�ملعاق  بياناً �صحفياً ع�صية يوم  �لفل�صطيني ي�صدر  �الإح�صاء  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �نظر: �جلهاز   
37

�لعاملي، 2009/12/10، يف: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/disabled_per_A.pdf؛ 

و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بيان �صحفي مبنا�صبة يوم �ملعاق �لعاملي، 2013/12/3، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_IntDisDy2013A.pdf 

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بيان �صحفي مبنا�صبة يوم �ملعاق �لعاملي، 2013/12/3.  
38
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5. النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة:

بلغت �لنفقات �لفعلية لوز�رة �ل�صحة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 411 مليون 

دوالر �صنة 2012، ونحو 360 مليون دوالر �صنة 2013؛ �أي بن�صبة �نخفا�ص مقد�رها 

�لنفقات  هذه  وت�صكل   .1997 �صنة  دوالر  مليون   93 �لـ  تتعدى  ال  كانت  بينما   ،%12.4

بلغت  �لتي   ،2012 �صنة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعامة  �لنفقات  �إجمايل  من   %12.6

مليون   3,419 �لعامة  �لنفقات  بلغت  حيث   2013 �صنة  و%10.5  دوالر،  مليون   3,258

. ومن �ملالحظ �أن بند �لرو�تب حاز على ن�صف نفقات �ل�صحة �صنة 2013 حيث 
39

دوالر

بلغ 51.9%، بينما بلغ 38.3% من جممل �لنفقات ل�صنة 2012 مقابل 44.5% �صنة 1997 

)�نظر جدول رقم )18((.

جدول رقم )18(: توزيع النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات 

خمتارة )باملليون دولر(40

19972000200520122013البيان

41.10245.573.15157.277186.768الرواتب

51.28254.83666.45253.227173.157نفقات اأخرى

92.384100.336139.6410.504359.925املجموع

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، التقرير ال�شنوي لعام 2013 )ر�م �هلل: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 2014(، �ص 118.  
39

بالن�صبة لل�صنو�ت 1997 و2000، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية،   
40

التقرير ال�شحي ال�شنوي 2003.

�أما بالن�صبة ل�صنة 2005، �نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني - وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، التقرير 

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة   - �لفل�صطيني  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  )فل�صطني:   2006 ال�شنوي  ال�شحي 

http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=142 :2007(، يف
التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  �لفل�صطيني -  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2012 ل�صنة  وبالن�صبة 

ال�شحي ال�شنوي 2012.

التقرير  �لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  �لفل�صطيني -  �ل�صحية  �ملعلومات  مركز  �نظر:   ،2013 ل�صنة  وبالن�صبة 

ال�شحي ال�شنوي 2013.

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

�لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف ل�صنة 2012 بـ 3.8559، ول�صنة 2013 بـ 3.6107. 
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توزيع النفقات الفعلية لوزارة ال�شحة يف ال�شلطة الفل�شطينية – �شنوات خمتارة 

)باملليون دولر(

�ملايل  تقريرها  يف  ن�رشت  قد  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  وكانت 

 ،2013 �صنة  دوالر  مليون   169.5 نحو  بلغت  �لت�صغيلية  �لنفقات  �أن   2013 �ل�صنوي 

39.3% من �إجمايل �لنفقات  حيث �صكل بند �لرو�تب و�الأجور �أعلى قيمة �إنفاق بن�صبة 

.
41

66.6 مليون دوالر( )نحو 

�لناجت  �إجمايل  من   %7.4 فبلغ  �ل�صحية  �لرعاية  على  “�إ�رش�ئيل”  �إنفاق  معدل  �أما 

 2011 2,183 دوالر �صنة  2012، وبلغ معدل �إنفاق “�إ�رش�ئيل” على �لفرد  �ملحلي �صنة 

.
42

ح�صب د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية

6. اأثر الحتالل على قطاع ال�شحة:

منذ قيام “�إ�رش�ئيل”، وهي ت�صعى �إىل �حلد من تطّور جميع مر�فق �حلياة �لفل�صطينية، 

بل وتدمريها للق�صاء على حياة �الإن�صان �لفل�صطيني و�إق�صائه عن �أر�صه ووطنه، وكانت 

�الأو�صاع �ل�صحية �أحد هذه �ملر�فق �لتي تاأثرت بال�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية. ففي ر�م �هلل مثالً، 

�نظر: مركز �ملعلومات �ل�صحية �لفل�صطيني ووز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية - قطاع غزة، التقرير املايل ال�شنوي   
41

2013 )فل�صطني: وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية – قطاع غزة، 2014(.
مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

�لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف ل�صنة 2011 بـ 3.5781. 

CBS, Press Release, 17/9/2013, http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/08_13_197e.pdf  42
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�رّشة ملا جمموعه 115 �ألف من �ل�صكان تقريباً �صنة 1967، 
َ
�رّشة من 209 �أ

َ
�نخف�ص عدد �الأ

 .
�إىل ما يقارب 116 �رشير�ً ملا جمموعه 140 �ألف �صخ�ص تقريباً �صنة 431987

و�ملر�كز  للم�صت�صفيات  �الأولية  �ملو�د  تاأمني  �صعوبة  على  �الحتالل  �أثر  يقت�رش  مل 

�ل�صحية �أو �نت�صار عدد �مل�صت�صفيات و�خلدمات �لتي تقدمها، بل طال �الحتالل �ملر�صى 

�لفل�صطينيني �إىل درجة �بتز�زهم، بل ب�رشقة �أع�صائهم �أحياناً، ف�صالً عن جتارب �الأدوية 

غري �ملرخ�صة عليهم. ففي �صنة 2005، مّت �إحد�ث ثقوب يف طبالت �آذ�ن عدد من �الأطفال 

�إجازة  على  يح�صل  مل  �لعقار  هذ�  �أن  من  �لرغم  على  عليهم،  عقار  جتربة  بغر�ص  عمد�ً 

ال�صتخد�مه يف �الأغر��ص �لطبية يف �أي مكان �آخر حول �لعامل. وقالت �صحيفة جريوز�ليم 

بطلب  تتقدم  مل  �مل�صت�صفيات  بع�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية،   The Jerusalem Post بو�صت 

للح�صول على مو�فقة من �جلهات �ملخت�صة، عند قيامها مبثل هذه �لتجارب، و�أ�صارت 

هذه  خالل  تقع  وفاة  حالة  باأي  �ل�صحة  وز�رة  �إبالغ  �رشورة  من  �لرغم  وعلى  �أنه  �إىل 

تاأخرو�  �لباحثني  �أن  �إال  �صاعة،   48 تتجاوز  ال  فرتة  غ�صون  يف  �ل�رشيرية  �الختبار�ت 

 .
44

�أ�صبوعاً كامالً يف �إبالغ �لوز�رة عن وفاة 21 من �أ�صل 37 حالة وفاة

�ل�صحف  �إحدى  ن�رشت  بل  وفاتهم،  عند  �لفل�صطينيني  �ملر�صى  معاناة  تتوقف  ومل 

�أج�صاد  من  �أع�صاء  ب�رشقة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيام  �أثبت  �صامالً،  حتقيقاً  �ل�صويدية 

�لطب  بالتعاون مع معهد  �الإ�رش�ئيلي،  �لطب  �أن �صالح  �إىل  �لتحقيق  و�أ�صار  فل�صطينيني، 

�لعديل يف منطقة �أبو كبري، قام ب�رشقة �أع�صاء من �أج�صاد �لفل�صطينيني، حيث مّت زرعها يف 

�أج�صاد جنود �إ�رش�ئيليني، �أ�صيبو� يف مو�جهات مع �لفل�صطينيني. و�أ�صار �لتحقيق �أي�صاً 

�أج�صاد  على  زرعه  يتم  لكي  �لقتلى،  جلد  �نتز�ع  على  حر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل 

.
45

�جلنود �الإ�رش�ئيليني �لذين �أ�صيبو� بحروق

�إىل  لي�صاف  �ملمار�صات،  هذه  من  �الأكب  �حلظ  �الحتالل  �صجون  يف  لالأ�رشى  وكان 

�الإهمال �لطبي �لذي يعانون منه. فقد �أكد �الأ�صري �ل�صابق و�لباحث �ملتخ�ص�ص ب�صوؤون 

�الأ�رشى عبد �لنا�رش فرو�نة، خالل م�صاركته يف ملتقى �جلز�ئر لن�رشة �الأق�صى يف ورقة 

�نظر: �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات، تطور �خلدمات �ل�صحية يف فل�صطني، يف:  
43

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=138&CatId=32&table=pa_documents

الغد، 2005/5/19.  44

ال�رشق الأو�شط، 2010/2/2.  45
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عمل بعنو�ن “�الأ�رشى �لفل�صطينيون حقل جتارب لالأدوية �الإ�رش�ئيلية“، �أن “�إ�رش�ئيل” 

وز�رة  متنحها  �لتي  �لت�صاريح  و�أن  جتارب،  كحقول  �الأ�رشى  ��صتخد�م  يف  م�صتمرة 

.
�ل�صحة �الإ�رش�ئيلية تزد�د �صنوياً بن�صبة 46%15

بلغ   ،2009 �صنة  ففي  �الإ�رش�ئيلية،  �لوح�صية  من  �لطبية  �لطو�قم  ت�صلم  مل  كما 

يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  بدء  ومنذ  حادثاً،   455 نحو  �لطبية  �لطو�قم  على  �العتد�ء�ت  عدد 

خالل  �أما  �صهيد�ً.   32 �لطبية  �الأطقم  �صهد�ء  عدد  بلغ   ،2010/10/3 حتى   2000/9/29

�لقو�ت  قتلت   ،)2009/1/18–2008/12/27( غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

و�لبحري  �لبي  بق�صفها  و��صتهدفت  �لطبية،  �لطو�قم  �أفر�د  من  فرد�ً   14 �الإ�رش�ئيلية 

.
47

و�جلوي �لعديد من �ملن�صاآت �لطبية و�صيار�ت �الإ�صعاف

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ن�رشت  حيث  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  خلفه  عمّا  عد�  هذ� 

 ،2011 �صنة  �أو�ئل  يف  غزة  من  نفذت  �الأ�صا�صية  �الأدوية  من   %38 �أن  لها  مذكرة  يف 

�لرعاية  �الأولية، و80% من خدمات  �ل�صحية  �لرعاية  40% من خدمات  �أثر على  مما 

م�صابون  غزة  �أطفال  من   %60 �أن  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صت�صفيات،  تقدمها  �لتي  �ل�صحية 

 .
48

باأمر��ص �صوء �لتغذية وفقر �لدم، و�أكرث من ثلث �صحايا �حل�صار هم من �الأطفال

�أنو�ع �البتز�ز للمر�صى، و�إجبارهم على  �أب�صع  �إىل ما �صبق، مار�ص �الحتالل  �إ�صافة 

تقرير  �أ�صار  فقد  �ملنا�صب؛  �لعالج  لتلقي  �لقطاع  مبغادرة  لهم  لل�صماح  معه  �لتخابر 

 %20 �صادر عن جمعية �أطباء حلقوق �الإن�صان يف “�إ�رش�ئيل”، �أنَّ �الحتالل يبتز نحو 

يف  غزة  قطاع  من  مري�صاً   438 نحو  ��صتدعى  �ل�صاباك  و�أن  �لقطاع،  يف  �ملر�صى  من 

200 مري�ص يف �لفرتة  2009، ونحو  2008 - �آذ�ر/ مار�ص  �لفرتة كانون �لثاين/ يناير 

القد�س، 2010/12/6.  46

�إىل   2000/9/29 من  �لفرتة  �لثانية،  �الأق�صى  �نتفا�صة  �إح�صائيات  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز   
47

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=ar �نظر:   ،2010/10/3
Itemid=199&21-39-09-29-12-catid=123:2009&11-44-08-12-01-ticle&id=5693:2010

و�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�جلرحى يف قطاع غزة، 2009/1/28، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-
JO&ItemID=1411&mid=12059

�صما، 2011/2/15؛ و�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 2008/11/25، �نظر:   
48

http://www.freegaza.ps/index.php?scid=100&id=1445&extra=news&type=55
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2010، للتحقيق معهم ك�رشط للنظر بطلبهم  كانون �لثاين/ يناير - �آذ�ر/ مار�ص �صنة 

.
49

�لطبي �لعالج  لتلقي  �لقطاع  مغادرة 

ويعمل جد�ر �لف�صل �لعن�رشي على منع �ملر�صى من �لو�صول �إىل �ملر�كز �ل�صحية �أو 

�مل�صت�صفيات، مما يوؤدي �إىل تفاقم مر�صهم �أو حتى موتهم، فقد ك�صفت در��صة �أ�صدرها 

غرب  �لقاطنني  �ملر�صى  من   %92 �أن  �لفل�صطينية،  �ل�صحية  و�ل�صيا�صات  �الإعالم  معهد 

�جلد�ر و�جهو� �صعوبات يف �لو�صول �إىل �خلدمات �ل�صحية، حتى �إن بع�صهم توفو� على 

.
50

�لبو�بات بعد منعهم من �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات

خال�شة:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  و1967   1948 كارثتي  منذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعاين 

�ملحتلة  �الأر��صي  على  ن�صفه  يتوزع  حيث  �الجتماعي،  ن�صيجه  متزيق  ومن  الأر�صه، 

�ل�صتات،  �لثاين يف  �لغربية وقطاع غزة، بينما يعي�ص ن�صفه  �ل�صفة  1948، وعلى  �صنة 

حتريرها  على  ُم�رّش�ً  ز�ل  وما  �أر�صه  يف  بحقه  متم�صكاً  ز�ل  ما  �ل�صعب  هذ�  �أن  غري 

خالل   %111 بن�صبة  �لفل�صطينيني  عدد  ز�د  �لتاريخية  فل�صطني  ويف  �إليها.  و�لعودة 

�لفل�صطينيني  عدد  فاإن  حالها  على  �لنمو  معدالت  ��صتمرت  و�إذ�   ،2013-1993 �لفرتة 

�صيفوق عدد �ليهود خالل �صنة 2016 �أو 2017. 

�لتي  وهي  �لعربي،  �لعامل  يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  �لفل�صطيني  �لتعليم  ي�صكل 

على  و�إ�رش�ره  �لتميّز  على  وحر�صه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لهائلة  �الإمكانات  عن  تعب 

�لفرتة  خالل   %86.8 بن�صبة  و�لثانوية  �الأ�صا�صية  �ملد�ر�ص  عدد  �رتفع  فقد  �لنجاح؛ 

�زد�د  فقد  �لتقليدية  للجامعات  �ملنت�صبني  �لطلبة  عدد  �أما   ،2013/2012-1995/1994

424% خالل �لفرتة نف�صها. بن�صبة 

وال يختلف �لقطاع �ل�صحي �لفل�صطيني عن غريه من �لقطاعات �لتي ت�صعى �إىل �لتميز 

و�إثبات منوذج �ل�صمود و�الإبد�ع يف وجه �مل�رشوع �ل�صهيوين، ولكن �لظروف �ال�صتثنائية 

�جلزيرة.نت، 2009/5/5 و2010/3/3.  
49

  ،2004/3/20 لندن،  و�ال�صرت�تيجية،  �حل�صارية  للدر��صات  �لعربي  �ل�رشق  مركز  �لعربي،  �ل�رشق  �صحيفة   
50

�نظر: http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-akhbar-20a.htm، نقالً عن مركز �الإعالم و�ملعلومات.
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�لغا�صم و�حل�صار و�حلروب جعلت  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بها  �لتي ير 

و�نت�صار  �مل�صت�صفيات  عدد  كانخفا�ص  �أ�صا�صية،  م�صاكل  من  يعاين  �ل�صحي  �لقطاع 

�الأمر��ص ونق�ص �ملو�د �الأولية، هذ� عد� عن حماوالت �صلطات �الحتالل �بتز�ز �ملر�صى 

حتى يتمكنو� من �لعالج. 

�إن �ملوؤ�رش�ت �لتنموية �لتي در�صها هذ� �لف�صل ت�صري �إىل �ل�صعوبات و�ملعاناة �لهائلة 

ز�ل  ما  �ل�صعب  هذ�  �أن  تثبت  نف�صه  �لوقت  يف  ولكنها  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي 

قادر�ً على �لعطاء، ويلك مقومات �ل�صب و�ل�صمود ومو�جهة �الحتالل.




